
 

KOLORY ŁĄKI 

 

1. Zabawa na powitanie 

Na łące   https://youtu.be/3OJHt-oEyTk 

2. Posłuchajcie piosenki, nauczcie się pierwszej zwrotki i refrenu. 

Piosenka „Śpiewam na łące” 

https://www.hungama.com/song/%C5%9Apiewam-na-%C5%82%C4%85ce/50049885/ 
 

Jest złoto i błękitnie, 

A wokół łąka kwitnie, 

Po łące sobie hasam 

I trawę mam do pasa. 

Ref. Tu motylek, a tam dzwonek, 

Tu stokrotka, tam skowronek, 

Szumi trawa, pachnie ziółko 

A ja śpiewam sobie w kółko. 

Nad łąką lecą muchy 

I trzmiele jak poduchy 

I wielkie, straszne osy, 

Bzyczące wniebogłosy! 

Ref: tu motylek… 

Na łące rosną trawki, 

Kaczeńce, osty, babki, 

Pokrzywa, kilka mleczy 

I mnóstwo innych rzeczy. 

Ref: tu motylek… 

Po łące łażą stonki 

I żuczki i biedronki, 

Ślimaki, mrówki, świerszcze 

i nie wiem co tam jeszcze. 

 

 

https://youtu.be/3OJHt-oEyTk
https://www.hungama.com/song/%C5%9Apiewam-na-%C5%82%C4%85ce/50049885/


3. Opowiadanie  „Łąka”    https://youtu.be/j-POeJHTbTo 

 

• Co można robić podczas pobytu na łące? 

• Jakie zwierzęta można spotkać na łące? Starajcie się zapamiętać je. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/j-POeJHTbTo


 

4. A oto kwiaty z łąki, zapamiętajcie: rumianek, mak, koniczynę  

 

 

5. "Mieszkańcy łąki"- opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi. 

Rodzic czyta opowiadanie a Krasnalek naśladuje ruchem  i dźwiękiem 

zwierzątka. 

Na pięknej majowej łące stał bocian i rozglądał się dookoła. Stanął na jednej 

nodze i głośno zaklekotał...Stanął na drugiej nodze i odezwał się 

ponownie...Wtem ujrzał w trawie małego ślimaka. Poruszał się powoli. Dźwigał 

na plecach swój domek, omijając zręcznie przeszkody. Nagle usłyszał jakiś 

szelest. Przestraszył się i schował do skorupki. To żabka go przestraszyła. 

Skakała szybko, jakby przed kimś uciekała. Zawołała głośno do swoich 

towarzyszek..., wskoczyła do strumyka i zniknęła. Odezwały się inne żaby...i też 

ukryły się pod wodą. Widziała to wszystko pszczoła, która siedziała na kwiatku. 

Słychać było wyraźnie jej głos...Wzbiła się wysoko w powietrze i, kołując, 

spoglądała na łąkę. Potem usiadła na najpiękniejszym kwiatku, jaki wypatrzyła, 

zabzyczała radośnie i zabrała się do zbierania pyłku. A potem odleciała do ula. 

 

6. Wydrukujcie karty pracy,  porozcinajcie je. Bawcie się w dopasowanie  

widoku przez lupę do zwierzaka lub zagrajcie w memory. 
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